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  :في كتابه بلوغ المرام -رحمه هللا تعالى-ي بن حجر العسقالناقال الحافظ 
 كتاب: العتق

 امرر   أيمرا)) :-صرلى هللا عليره وسرلم- هللا رسرول قرال: قرال -عنرهتعرالى رضري هللا - هريرر  أبي عن
 .عليه متفق ((النار من منه عضوا   منه عضو بكل هللا استنقذ مسلما   امرأ   أعتق مسلم

 امرررأتين أعتررق مسررلم امررر   وأيمررا)) :- تعررالى عنررهرضرري هللا- أمامرر  أبرري عررن وصررححه وللترمررذ 
 .((النار من فكاكه كانتا مسلمتين

 كانر  مسرلم  امررأ  أعتقر  امررأ  وأيما)): -رضي هللا تعالى عنه- مر  بن كعب حديث من داود وألبي
   .((النار من فكاكها

? أفضرل العمرل أ  -صرلى هللا عليره وسرلم- النبري سرلل : قرال -عنهتعالى رضي هللا - ذر أبي وعن
 ((أهلهرا عنرد وأنفسرها, ثمنرا   اعالهرأ)) :قرال? أفضرل الرقراب فرل : قل  ((سبيله في وجهاد, باهلل إيمان)): قال
 .عليه متفق

 أعترق مرن)) :-صرلى هللا عليره وسرلم- هللا رسول قال: قال -ماعنهتعالى رضي هللا - عمر ابن وعن
 عليره وعترق, حصصرهم شرركاه  فرلعىى, عردل قيمر  عليره ومق   العبد ثمن يبلغ مال له فكان عبد في له شركا  
ال, العبد   .عليه متفق ((عتق ما منه عتق فقد وا 

ال)) :-رضرري هللا تعررالى عنرره- هريررر  أبرري عررن ولهمررا  ((عليرره مشررقو   غيررر واستسررعي, عليرره ومق رر وا 
 .الخبر في مدرج  السعاي  إن: وقيل

 ولرد يجري   ال)): -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -عنهتعالى رضي هللا - هرير  أبي وعن
 .مسلم روا  ((فيعتقهفيشتريه  مملوكا   يجد  أن إال والد 

 محررم رحرم ذا ملرك مرن)): قرال -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن -رضي هللا تعالى عنه- سمر  وعن
   .موقوف أنه الحفاظ من جمع ورجح، واألربع  أحمد روا  ((حر فهو

 مرال لره يكرن لم موته عند له كيلامم ست  أعتق رجال   أن -مارضي هللا عنه- حصين بن عمران وعن
, أربعر  وأر   اثنرين فلعتق, بينهم أقرع ثم, أثالثا   فجيأهم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بهم فدعا, غيرهم
   .مسلم روا  .شديدا   قوال   له وقال



 أن عليررك وأشررتر  أعتقررك: فقالرر  سررلم  ألم لوكررا  مم كنرر : قررال -تعررالى عنرره رضرري هللا- سررفين  وعررن
  .والحاكم والنسائي داود وأبو أحمد روا  ،عش  ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول تخدم

 لمرن الرواله إنمرا)): قرال -صلى هللا عليه وسرلم- هللا رسول أن -اعنهتعالى  رضي هللا- عائش  وعن
 .حديث في عليه متفق ((أعتق

 في حديث طويل.
 م رعاك هللا. س

 ما عندك طويل؟
 .ما عند 

 في قصة بريرة. 
 أحسن هللا إليك.

 لمرن الرواله إنمرا)): قرال -صلى هللا عليه وسرلم- هللا رسول أن -اعنهتعالى رضي هللا - عائش  وعن
 .ىويل حديث في عليه متفق ((أعتق

 لحم  الواله)) :-وسلم صلى هللا عليه- هللا رسول قال: قال -ماعنهتعالى رضي هللا - عمر ابن وعن
 بغيرر الصرحيحين فري وأصرله ،والحراكم حبران ابرن وصرححه ،الشرافعي روا  ((يوهب وال يباع ال, النسب كلحم 
 .اللفظ هذا

نبينددا محمددد وعلددل صلدده و صددحابه  لالحمددد ر را اللددالمينل وصددلل هللا وسددلم وبددارك علددل عبددد  ورسددوله
  جملينل  ما بلد: 

فدي صخدر كتداا مدن كتدا ا حكدام فدي تدبا الكتداا النادير بلدو  المدرام  -تلدالل رحمه هللا-فيقول المؤلف 
فمدنمم مدن يجللده فدي صخدر بداا مدن  بدواا الكتدال  لفي كتاا اللتقل و تل الللم يختلادون فدي وضدذ تدبا الكتداا

ً  بد ن يلتدق هللا رقدابمم مدن الندار بلدد  ن فر دو سواء كانت من كتدا ا حاديدثل  و مدن كتدا الاقدهل  ا مدن تدبا تاداؤ
ل وبلضددمم يقدمدده فيجللدده فددي صخددر ةاللمددل الجليددلل وبلددد  ن  تمددوا مدددتمم فددي تددب  الحيدداةل فالخاتمددة مددذ الخاتمدد

 ن فيدده شدوا مددالل فاللبدد الرقيدق مددال يبداف ويشدترول فلتقدده تاويدت لمددبا  لدامالت الماليدةل قبددل كتداا النكدا  الم
ن كان فيه  جر عظيمل فايه شوا من الماليةل موالل يلندي فدي فيجللونه في صخر مباحث مدا يتللدق بدا  المالل وا 

صخددر الربددذ ال دداني مددن  ربدداف الاقدده الددبل يبنددل عليمددا الاقدده اللبددادات  ددم الملددامالت  ددم ا نكحددة  ددم الجنايددات فددي 
وتدبا  لالنمايةل فإما  ن يوضذ عند بلض  تل الللم في صخدر الربدذ ال دانيل  و فدي صخدر الربدذ الرابدذل ولكدل وجمدة

وجه وتبا له وجهل وعلل كل حال اللتق مصدر عتق يلتق عتقا ل واإلعتاق مصدر  عتقل فمو ملتق وعتيدقل له 
تده وصدار حدرا  ل فاللبدد ذبا  عتقده سديد  وتحدرر مدن خدملل وكل من تحرر من شيء فمدو عتيدقفليل بملنل مالو 

عدن امتمدان والدديمال ولمدبا فمو عتيق وملتقل والبنت ذبا بلغت وتمي ت للخطاا عتقت  يتصرف تصرف ا حرار
ا فددي خوتمدد" فددإبا عتقددت مدن امتمددان والدديما وا   مرنددا  ن نخددرع اللواتدق والحدديض وبوات الخددور" :جداء فددي الحدديث

عدداتقل فكددل مددن تحددرر مددن شدديء فمددو ملتددق وعتيددقل فمددن  عتقدده فمددو  :يقددال لمددا خدددمتمم فددي بيددت ا سددرة ا ول
بمددا عددن اللبددد باعتبددار  ندده كالمدد  ور الددبل وضددذ فددي رقبتدده حبددلل قل وتددو ملتددق وعتيددقل والرقبددة التددي يلبددر ملت دد



وفي فك الرقاال وتبا يشمل ا رقاء في  لفيحتاع ذلل فكل وجاء التر يا في اللتق   لئال ينالتو و ق بمبا الحبل
ا جدر فدك اللداني فإنده لده ال دواا اللظديمل و  شمل  يضا  ا سيرل فمدن فدك ا سديرلتحريرتم من الرق واللبوديةل وي

من  ير تسلط علل  حدل  -جل وعال-ل بحيث مكن تبا الرجل  و تب  المر ة من عبادة هللا -جل وعال-عند هللا 
ندده كيددف يكددون : ذ-ل اإلسددالم وعلددل التشددريذ اإلسددالميار علدد ددار مددن الشددبه التددي ت ددوتددبا الددبل ي-قددد يقددول قائددل 

رق وسدببه الكادرل م دل تدبال لكدن اإلسدالم شدرف الدحقوق اإلنسان ملروفة  نما تحدارا و ذنسان يتسلط علل ذنسانل 
مدا  ن ياديده  و و كدهل ذمدا  ن يا لفمن الخيارات  ن يكون رقيقا ل وا مر لدولي  مدر المسدلمين فإبا  سر الكافر ياددو ا 

الدرق عجدح حكمدي سدببه الكادرل عجدح قدد يكدون الرقيدق مدن  قدوو الندار  :قدالواو  للهل  و يكون رقيقا ل فسببه الكار
حل ً يساول الحر يلني من حيث ا حكام عاجعجحل لكنه عجح حكمي ً عجح حقيقيل  :ل وتم يقولون في بدنه

تجا عليه جملدةل ًو   ن الحر يجا عليه من الواجبات ما ً يجا علل الرقيقل فالرقيق ً من حيث ا حكام 
وقد يكون سيد   لجح حكمي نه مشغول بخدمة سيد ل فمو عاجح عن  داء تب  الواجبات فمو ع يجا عليه حج 

لشدرعيةل ً بداللجح البددنيل عجدح البل يتصرف فيه من  ضلف النار في بدندهل لكدن المسد لة متللقدة با حكدام ا
سددببه الكاددرل المسددلم ً يمكددن  ن يسددترق بحددال مددن ا حددوالل فمددبا اللجددح الحكمددي فددي  ضدديق الدددوائرل  يحكمدد

فكونده  للدرف حكمدة التشدريذ مدن الدرق ابتدداءذ ا بواال لمدبا ي  التمكن منه في الجماد فقطل لكن تخليصه من  وس
اسددترقو ل لللدده  ن يقددر اإليمددان فددي ل ويلدديب بددين مسددلمين  سددرو  فرقيقددا   سددمل مددن قتلددهل ولللدده ذبا ر و المسددلمين

ي يمكدن تددبا الرقيدق مدن النظددر برويدة وبصديرة فدد ل فيسدلد فددي الددنيا وا؛خدرة   ن تددبا ا سدر ومدن بلددد  الدرق قلبده
ور و حدال المسدلمين وتلامدل المسدلمينل  لحقيقة تبا الدينل ولبلك لما ربط  مامة بدن   دال فدي المسدجد  ال دة  يدام

سددلمل تددبا تددو  سددلمل والرقيددق ذبا عدداب فددي بيددت مسددلمين ي   -جددل وعددال-وكيددف يتلامددل المسددلمون ويلبدددون هللا 
علددل فضددل عتقددهل فجلددل الشددرف منافددب ك يددرة افرة ا  سددلم جدداءت النصددوي الك يددرة المتضددالغالددال  ددم بلددد بلددك ذب
وعلددل سدديد  الددبل ملكدده ملكددا  شددرعيا  ذً ذبا لحمدده رقبددةل  الرقيددق ً يحددرر قمددرا  علددل صدداحبه لتحريددر الرقيددقل لكددن

كاارةل فمو يجا في حال الكاارات البل جداء فيمدا عتدق رقبدةل كالقتدل والظمدار والدومء فدي رمضدانل  مدا بالنسدبة 
  .علل التخييرلكاارة اليمين فمي 

سقام الملك عدن تدبا الرقيدق تلبددا  ر وتقربدا  ذليدهل وتدو فدي ا صدل منددوال وقدد  فاللتق تو رفذ الملك وا 
رضرري هللا -هريررر  يجددا فددي الكادداراتل مددن ا حاديددث التددي جدداءت فددي فضددل اللتددق الحددديث ا ول حددديث  بددي 

 نده سدي تي فدي حدديث كلدا بدن مدرة  ((مسرلم أيمرا امرر  )) -صلى هللا عليه وسرلم-قال: قال رسول هللا  -عنه
  .((و يما امر ة مسلمة))

المدر ة  :ذبا قلندا ((مسلما  استنقذ هللا بكل عضو منره عضروا  منره مرن النرار ))أيما امر  مسلم أعتق امرأ
عضدو  ويسدتنقب بكدل والرجدل ذبا  عتدق رجدال ل يلتدق بكدلمدر ةل ان المدر ة ذبا  عتقدت : ذقلندا (( يما امرئ ))تدخل في 

نمددا لكددل امددرئ مددا نددوو )) :الحددديثو مندده عضددو مددن النددارل  فددي المددر ة داخلددة فددي امددرئ تنددال لكددن تددل تدددخل  ((وا 
يلنددي ذبا  ا مددر سددمل ؟لنسدداء مددا يخصددمن مددن حددديث كلددا بددن مددرة: ذن تددبا خدداي بالرجددال ول و نقددول الحددديث

كمددا فددي روايددة الصددحي ل  ((بارجدده حتددل فرجدده)) هللا بكددل عضددو مندده عضددوا  مددن النددار عتددق الرجددل رجددال  اسددتنقب 



با  عتدق الرجدل امدر ة  عتدق هللا نصداه مدن  حتل فرجه بارجهل فإبا  عتق الرجل رجدال   عتقده هللا بسدببه مدن الندارل وا 
  بد  ن يلتق امر تين علل ما سي تي.النارل ً 
حاء وفاقدا ل فمدبا جد ((مسرلما  اسرتنقذ هللا بكرل عضرو منره عضروا  مرن النرار أيما امر  مسلم أعترق امررأ  ))

وتبا  عتق من النارل واإلنسان يلمج دائما  ب ن يلتق هللا رقبتده مدن الندارل فابدبل السدبال وتدبا مدن  من الرق  عتق 
وتددبا المواضددذ الخمسددة التددي فيمددا المددر ة علددل النصددف مددن الرجددلل فددي الشددرف المددر ة علددل النصددف مددن الرجددلل 

 مام الكالم البل ي ار حول المساواة وحقوق اإلنسانل و ن المر ة قد  شرعنال ًو يمكن  ن نستخاي بم ل تبا الكالم
لكدن ذبا جاءندا ندي  ((النسداء شدقائق الرجدال)) ؟ كدل تدبا فيمدا لدم يدرد فيده نديفلمدابا ياضدل عليمدا لتاوق الرجدل

ن : ذبطدل نمدر ملقدلل مدا  حدد كدالمل تدل يمكدن  ن يقدولفإبا جداء نمدر هللا  يدل علل  ن الرجل  فضل من المر ة
}ِللررَذِكِر ِمُثررل  ِحررظِ   :يقددول -جددل وعددال-لددو قالدده  حددد كاددرل وهللا  ؟يمكددن يقددول  حددد ؟البنددت م ددل الولددد فددي الميددراث

د ا م للدبكر م دل حد   [( سورة النساء11)] األ نِثِيُيِن{ د ا مل  ذيدب؟ ا ن دلل بكدرتم و ن داتم سدواءنلم فدي  ًو فدي  ًو
 مددة  الشدارف الحكدديم تدو الدبل فدرقل الشدارف تدو الدبل فدرق بيدنممل نحدن ؟ا وتدبالمدابا فرقندا بدين تدب :قدد يقدول قائدل

وقدال الرسددول  ملانددة للنصدويل ذبا قدال هللا شديءللنصدوي ً  مدة مصدادمة و  اقتاداءً  مدة ابتددافل و مدة  ذتبداف
لندارل  عتدق سملنا و طلنال المر ة علل النصف من الرجل في تبا الموضذل ذبا  عتق رجل رجال  كان فكاكده مدن ا

رجل امر ة كانت فكاك نصاه من النارل لكن ذبا  عتق امر تين كانتا فكاكه من النارل والمر ة ذبا  عتقت امر ة كاندت 
با  عتقددت رجددل  عنددد جممددور  تددل  الرجددل علددل عتددق ا ن ددلكددان  فضددلل وبمددبا ياضددل عتددق فكاكمددا مددن النددارل وا 

: ذن عتق ا ن دل لرجل  فضل من عتق ا ن لل وقال بلضمم ن عتق ا والدًلة من تب  ا حاديث صريحة الللمل
دتا تبلا  لما   نما  فضل  ل و يضا  ذبا  عتقت الجارية قد تلرض  ن الولد يتبذ  مه حرية ورقا   ذبا عتقت عتق  ًو

 :تبا من  سباا تاضيل عتق الرجلل حتدل ذن بلضدمم قدالً ل ..لاتنة ليست م ل الرجل ذبا  عتقل فيكون عتقما
ذبا حندت  مدة )) :باعتبار  نما قد تلرض لاتنةل وجداء فدي الحدديث ق الرجلعتق ا ن ل  جر   قل بك ير من عتذن 

 ددم ذبا حنددتل  ددم ذبا حنددتل يدددل علددل  ن المددر ة الضددلياة قددد تلددرض لمددب   (( حدددكم فليجلدددتا الحددد ًو ي ددرا عليمددا
كاالددة السدديدل كمددا  ن بلددض الرجددال ذبا  عتددق  وتددي فددي لسدديما ذبا لددم يكددن لمددا ولددي يحوطمددا ويحرسددما الاددتنل ً

وبقددي عنددد سديد  يخدمدده ذلدل  ن مدداتل فالنددار يتاداوتونل وعتددق الرجددل  ضديذل وبلضددمم بالالدل حصددل لدده اللتدقي
كما جاء الحث عليه لير علل مستوو واحد من الاضلل وعتق النساء لير علل مسدتوو واحدد مدن الاضدلل وقدد 

 ن يكددون حافظددا  فاتمددا ل خي لديدده اًسددتلداد الللمددي بددالنددارل ذبا وجددد شدد يكددون عتددق واحددد يلدددل عتددق فئددام مددن
تقده ً يلددل عتدق  ل رقيدقل سدي تي وينير لما الطريق فم دل تدبا ع لويتوقذ  ن يكون ممن يحمل عبئ المم لألمة

 لكددن ً شددك  ندده علددل حسددا ا  ددر المترتددا علددل (( فضددلما  ناسددما و  التددا و عالتددا عنددد  تلمددا)) :حددديثفددي 
 ((مسدلما  اسدتنقب هللا بكدل عضدو منده عضدوا  مدن الندار )) يمدا امدرئ  عتدق امدر    :مذ  ن عموم حديث الباااللتقل 

ً ما في فضل المسلمطيا ذبا الكافر  عتق   يما امرئ مسلم  نه خالدد  ؟ الكافر لن يستنقب من النار في فضل وا 
ذبا  عتقده فيكدون مدن  لسيما ذبا  لا علدل ظنده  نده يسدلم ً لله  جر  ي النار مخلدل طيا مسلم  عتق امر   كافرا  ف

  .تحسن ذليهه و باا التلامل الحسن البل يؤ ر في المدعول فيكون من وسائل الدعوة  ن تلتق



تل اإلسدددالم واإليمدددان شدددرم فدددي الرقبدددة الملتقدددة فدددي الكادددارا ((مسرررلما   ))أيمرررا امرررر  مسرررلم أعترررق امررررأ  
ِمِنر  {}فِ  والتنصيي عليما في صية النسداء ُْ مدذ  نده لدم يدبكر فدي كادارة  ا  كدرر مدرار  [( سدورة النسداء29)] ِتُحِرير  ِرِقِبر   مؤ

ن ً بدد  ن تكدو  اإلعتاقوجوا تو تحد الحكم و كنه عند جممور  تل الللم ما دام اًو في كاارة الظمارل ل لاليمين
ن  ختلدف السدبال قدد  نده  تحدد الحكدم  مؤمنة حمال  للمطلق علل المقيد  قدد يكدون سدبا الكادارة  يختلدف السدباوا 

قتلل وقد يكون سببما ظمارل وقد يكون سببما يمينل وقدد يكدون سدببما جمداف فدي نمدار رمضدانل السدبا يختلدفل 
يلني في كاارة القتدلل وفدي كادارة الظمدارل وفدي كادارة الجمداف فدي نمدار رمضدانل الحكدم لكن الحكم تو الوجوال 

فدال يجدحئ فدي الظمدار ذً رقبدة مؤمندةل  لق علدل المقيددتل الللم يحمل المطواحد والسبا مختلفل وعند جممور   
تحريدر رقبدة مدن قبدل  ن يتماسدال مدا ًو يجحئ في الومء في نمار رمضان ذً رقبة مؤمنةل يلندي مدا ندي عليدهل 

لكددن لددو كانددت المسدد لة عكددر يتاددق  ليحمددل المطلددق علددل المقيددد ون:قولددفددي مؤمنددة كمددا نددي عليدده فددي القتددلل ي
ً مدا يحمدل ختلدف الحكدمل يلندي اليدد فدي اتحدد السدبا و ؟ ذبا االسبا ويختلف الحكم يحمدل المطلدق علدل المقيدد وا 

وفي صية التيمم مطلقةل السبا واحد وتو الحدثل لكن الحكم مختلفل تبا  سل وتبا  لصية الوضوء مقيدة بالمرفق
فدي مقابدل الصدورة السدابقةل يلندي تمدام القسدمة يلندي  لمس  بالتراال فال يحمل المطلق علل المقيد عند الجممور

فددي الحكددم والسددبا فيحمددل المطلددق علددل  اتاقددافددي الحكددم والسددبال فددإبا  ا ن يتاقددا فددي الحكددم والسددبال و ن يختلادد
با    يحمل المطلق علل المقيد بال خالف.ً  اختلااالمقيد بدون خالفل وا 

 ن يكدون الملتدق مسدلمل والم لتدق مسدلمل لمدابا؟ التنصديي علدل  ))أيما امر  مسلم أعترق امررأ  مسرلما ((
يمدان فإنده متخلف وتو اإلسدالم واإلل وشرم القبول  ن عتق  ير المسلم ً ياك من النار ممما ببل من ا عمال

ذن  بدا طالدا  :لكن في ا؛خرة خالد مخلد في النارل قد يقدول قائدل ه الصال ل قد يجاحو به في الدنياً يناله عمل
ً  مدن   -عليه الصالة والسدالم-ات علل الكارل نلم شاذ له النبي وقد م لاله الصالحةنالته  عم ن يكدون فدي فبدد

ُنِهرا ِبم ُخرِرِجيِن{يخدرع منمدال  ي ضحضا  من نارل لكنده فدي الندار لدنصار ف الدرك ا سال من النار  }ِوِمرا ه رم مِ 
صدار يسدقل بنقدرة  -عليده الصدالة والسدالم-النبي وكبلك  بو لما لمدا  عتدق  ويبدة لمدا بشدرته بد [( سورة الحجر84)]

وبلضدمم مدا فيده بلددل شديء يسدير جددا ل المقصدود  ن ا عمدال الصدالحة  قرة قد تكدون فدي بلدض الندارالكفل الن
و عماله  عن ابن جبعان -عليه الصالة والسالم-ذنما تناذ مذ توافر شروطمال ً تناذ ذً من مؤمنل سئل النبي 

يددوم  اللمددم   اددر لددي خطيئتددي :ل فددي يددوم مددن ا يددامل لددم يقددتددو فددي النددار)) :ي الجاتليددةل قددالالصددالحة الجليلددة فدد
  .يلني لير بمسلم ((الدين

 يكدددون مسدددلما ل ليترتدددا عليددده الوعدددد فدددالملتق  يضدددا  ً بدددد  ن ((مسرررلما   امرررر  مسرررلم أعترررق امررررأ  أيمرررا ))
: وقدال ليلني استشكل ابن اللربي م ل تبا ((هحتل فرجه بارج بكل عضو منه عضوا  منه من النار استنقب هللا))

تدبا مدن  :نقول ؟والكبائر ً يكارتا ذً التوبة ريمته من الكبائر بلتق وتو مستحاوقد تكون ج كيف يستنقب الارع
ً فقدد يكدون جدرم اليدد  عظدم مدن جدرم الادرعل قدد يكدون قتدلل جدرم الرجدل الادرار مدن الححدفل  عظم شد ن اللتدقل وا 

فال يلارض بم ل تبال ويبقل  لاتل علل كل حال الوعد وعد الصادق صري  وصحي  متاق عليهوتب  من الموبق
اللتددق ومددا رتددا عليدده تددبا سددبال والسددبا ذنمددا يناددب مددذ عدددم وجددود المددانذل فددال بددد  ن يتددوفر سددبال  ن   ن تددبا

التدي تدي تدب  عدود السبا مذ عدم وجود مانذل وجاءت ا جورل بل المغارة رتبت علل  عمدالل لكدن تدل تنادذ الو 



ل هل مدا ينظدر ذلدل ندي ويتدرك البداقي ن الشرف ذنمدا يؤخدب بجملتد باا مذ وجود ما يلارضما من موانذ مجرد  س
ً ويتركدون جواندال فالدبين ينظدرون  ل نمدم تدم الدبين ينظدرون مدن جاندا  سلك من يالل بلك طريق المبتدعة وا 

ء تدددم المرجئددد ل واللكدددر الدددبين ينظدددرون ذلدددل نصدددوي الوعيددددل ةذلدددل نصدددوي الوعدددد دون نصدددوي الوعيدددد تدددًؤ
ء تدم الخدوارعل  تدل السدنة ينظدرون ذلدل النصدوي متكاملدةل فيرتبدون ا حكدا م ويلرضون عن نصوي الوعد تًؤ

  علل ا سباا مذ انتااء الموانذ.
كانترا فكاكره مرن  مسرلمتينوأيما امر  مسلم أعتق امرأتين )) :لترمذ  وصححه عن أبي أمام "ول :قال

  لمر ة في تبا علل النصف من الرجل.كما تقدمل كانتا فكاكه من النارل وتبا م ل ما بكرنا  ن ا "((ارالن
وأيما امرأ  مسلم  أعتق  امررأ  مسرلم  كانر  فكاكهرا مرن )) "وألبي داود من حديث كعب بن مر : :قال

ا جددرل ت امددر تينل فمددبا حيددادة فددي  و  عتقدد لمسددلما   عتددق رجلددينل  و امددر ة  عتقددت رجددل يلنددي لددو  ن امددر    "((النررار
يلني قدر حائد علل مجرد الاكاك من النارل قد حائد عن اًستنقاب من النارل بلضمم بكر مما لدم يسدند   ن النبدي 

عمدر ل وعائشدة  عتقدت سدبلة وسدتين بقددر سدنين عمرتدال  بلدد سدني عتق  ال ة وستين  :-عليه الصالة والسالم-
ما ي بدت بسدند صدحي ل مدا  سدند ل تدو مجدرد كدالمل ل لكن لير في تبا ا  تق اللبار ك ير و عتق  بو بكر ك يرا ل و ع

عمر ل يحصل  لشرياة  ال ة وستين بدنة عدد سنيوللله بتا و تله لما فلله في حجة الوداف من كونه بب  بيد  ا
ً تبا لم يبكر في الدواوين الملتبرة ذنما بكر  بلض الاقماء ًو   ؟  يدرو ما مستندالخلط في م ل تبال وا 

أ   :-صررلى هللا عليرره وسررلم-قرال: سررلل  النبرري  -رضرري هللا عنرره-وعررن أبرري ذر " :-رحمده هللا-قدال 
-ف جداا  ؟تبا السؤالل  ل اللمل  فضدل -عليه الصالة والسالم-جمذ من الصحابة س لوا النبي  ؟"العمل أفضل

عليدده الصددالة - ن  فضددل ا عمددال لمددا سددئل  وتقدددم فددي كتدداا الصددالةب جوبددة مختلاددةل  -عليدده الصددالة والسددالم
والسدؤال ملداد فدي  ...ليلني ك نه قال ((وجهاد في سبيله ،إيمان باهلل)) :الصالة علل وقتمال وتنا قال -والسالم

ا جوبدة  اختلادتوجماد في سدبيلهل  ل فضل اللمل ذيمان بار :الجواا حكما ل السؤال ملاد في الجواال فك نه قال
ويليدق  كدل سدائل بمدا يناسدبه -عليده الصدالة والسدالم-علل سدؤال واحددل تدو يجيدا  -صالة والسالمعليه ال-منه 
مناسدبا  لدهل ذبا كدان ضدليف  -عليه الصالة والسالم-فإبا كان السائل الالئق به اللبادة الخاصةل جاء جوابه بهل 

 :يددة وفقيددر تددل يمكددن  ن يقددال لددهذبا كددان قددول البن ؟ فضددل ا عمددال الجمدداد فددي سددبيل هللا :البدددنل تددل يقددول لدده
من  فضل ا عمدال ذيمدان  :وبلضمم يقدريناسبه ويليق بهل كل يجاا بما  ؟ فضل ا عمال اإلنااق في سبيل هللا

  ي سبيلهل وتنا ً يكون فيه ذشكال.وجماد ف لبار
لمدابا قدددم ا مددر بدالملروف والنمددي عددن المنكددر  :ا عمددالل قدد يقددول قائددلصددل  تددو تدبا  ((إيمرران برراهلل))

ِمن وِن ِباّلل ِ{ ؟لمابا قددم ؟علل اإليمان ُْ وِف ِوِتُنِهُوِن ِعِن اُلم نِكِر ِوت  وِن ِباُلِمُعر  نت ُم ِخُيِر أ َم   أ ُخِرِجُ  ِللَناِس ِتُلم ر   }ك 
ل ا مدر بتدركمم ذسرائيلتب  ا مةل وللن بنو بما  اختصتذظمارا   تمية تب  الشليرة التي  [( سورة صل عمران111)]

فمدب  مدن خصدائي تدب  ا مدةل وتدي سدبا خيريتمدا علدل  [( سورة المائددة92)] }ِكان وُا اِل ِيِتِناِهُوِن ِعن مؤنِكر  ِفِعل و  {
نرت ُم ِخُيرِر أ َمر   أ ُخِرِجرُ  ِللَنراِس{جميذ ا ممل  ولمدابا؟  [( سدورة صل عمدران111)] }ك  وِف ِوِتُنِهرُوِن ِعرِن }ِترُلم ر  ِن ِبراُلِمُعر 

ِمن وِن ِبراّلل ِ{ ُْ ا مدم كلمدا تتصدف باإليمدانل لكدن خصيصدة تدب   اإليمدان دملدو ق د [( سدورة صل عمدران111)] اُلم نِكِر ِوت 
  ا مر بالملروف والنمي عن المنكر.ا مة التي بسببما نالت تب  الخيرية تي 



لداللل وإلدخدال الندار فدي إلعدالء كلمدة هللا ت علدل عظدم الجمداد يددل ((إيمان باهلل، وجهراد فري سربيله))
اإلسدالمل تحقيقدا  لكددون تدبا الدددين ونبدي تددب  ا مدة رحمددة لللدالمينل ً للتسددلط علديممل ًو لالسددتيالء علدل  مددوالمم 

درك بالسالسددلل بلددض النددار ً يددً المدددف مددن الجمدداد جددر النددار ذلددل الجنددة وقتددل مقدداتليممل  لو وطددانمم وقددتلمم
ذً ب ن ير م علل ملرفتما والدخول فيما كالجمادل الجمداد لدير المقصدود منده فدي اإلسدالم التسدلط علدل  مصلحته

ا خدددرو فدددي قتدددالمم  كمدددا تدددو شددد ن ا مدددماًسدددتيالء علدددل  مدددوالمم ًو علدددل  وطدددانممل  الندددار ًو قتدددل الندددارل ًو
وتدبا ممدا دعدا بلدض  ؟با يشرف الجماد البل فيده القتدلفلما : اإلسالم دين رحمة نه قد يقول قائل والتسلط عليمم 
الكددالم  لذنمددا فيدده جمدداد دفددذل ننتظددر ذلددل  ن ي تينددا عدددو فنجاتددد  ونقاتلددهل ً : مددا فددي جمدداد طلدداالنددار  ن يقددول

لير بصحي ل حتل جمداد الطلدا مشدروف فدي اإلسدالمل لكدن يبقدل  نده مدن  جدل نشدر تدب  الرحمدة التدي بلدث بمدا 
  .علل اللالمين -ة والسالمعليه الصال-محمد 

عليدده الصددالة -ووصددايا الخلادداء مددن بلددد   لوفددي الوصددايا النبويددة ((وجهرراد فرري سرربيله ،إيمرران برراهلل))
ًو الشديخ الكبيدرل ًو اللابدد  لل ًو الدبرار  لقتدل المدر ةداءل فدال تيبل مم للجماد من الرفدق حتدل با عدلمن  -والسالم

ل لكن يقتل من -عليه الصالة والسالم-ا من تمام الرحمة التي بلث بما محمد في صوملتهل ًو كبا ًو كبال فمب
با دفدذ الجحيدة وعداب بدين  و الجحيةل ليتمكن من النظر بلدين البصديرةل ذ ر اما  له في الدخول ذلل اإلسالميقاتل ذ

  . ن اإلسالم دين رحمة ن النظر في اإلسالم ويسلم  البا  تمكن م المسلمين
فدي  (( عالتدا)) :فدي بلدض الروايدات ((أغالهرا)) :قرال ؟فرل  الرقراب أفضرل :قلر  ((سبيلهوجهاد في ))
و  التددا  منددا  والملنددل  (( عالتددا  منددا  )) ((  التدا  منددا  )) بدداللين الممملددة والغددين الملجمددة (( عالتددا)) :الصدحيحين

بداا ا ضداحي تنداك ضدحل  فدي كتداا  و فدي ((أغالهرا ثمنرا ، وأنفسرها عنرد أهلهرا)) واحدل ا علل تو ا  لل
نبحدث عدن  :فال من لده شد نه تندا وتنداكل والسدمن لده شد نه تنداكل مدا نقدول "سمينين" :وفي رواية لبكبشين  مينين

رقيق سمينل ً تبا ً   ر لهل بل اللكر قد يلوقه سدمنه عدن خدمدة ناسده وخدمدة مدن يلدول فيمدا بلدد ذبا عتدقل 
د ك يدر مدن  تدل الللدم مدن  ن يلتدقل  و مدن  ن يضدحل بكبشدينل ولبا ذبا وجد كدبب سدمين  مدين كدان  فضدل عند

سدديما فيمددا  واً نددين  فضددل مددن ال ال ددةل المقصددود  ندده ينظددر فيدده ذلددل مصددلحة مددن ي كددل مددن تددب  ا ضددحيةل ً
  لل وا  مدن كدان ا جدر  عظدمل ينظر فيه ذلل الح ل وم له المدل واللقيقة كل ما جادت النار بدا يتصدق بهل
 يمم  فضل؟ اللددل لكن ذبا  عتدق واحددل   ربلة ب لف ا الباا لو تصور  ن عبدا  ب لف درتمل و ال ة  وتنا في تب
ء : ا علل  منا  وا نار عند  تلما قلنا ؟ نا ما عندل ذً واحدل  يمما  فضل :ذبا قال ن  ل ن كل واحد من تًؤ وا 

ن كدان فدي  لان  نادذ لألمدة فإنده يكدون عتقده  فضدلويبقل  نه ذبا كقلت قيمته رقبةل وا عتاقه من مقاصد الشرفل  وا 
مقابددل عدددد م ددل مددا بكرنددا فددي  ول البدداال  ندده قددد يتوقددذ مددن تددبا ذبا عتددق مددن خدمددة سدديد  الددبل يشددغله فددي ليلدده 

يكددون تددبا  فضددل مددن ويناددذ هللا بدده ا مددة  ل ن المقومددات موجدودة  حصددلونمدار  عددن طلددا الللددم يطلددا الللددم وي  
ويبقل  ن فضل اللتدق لدير علدل ذطالقدهل كمدا ذبا توقدذ مدن تدبا الرقيدق  نده ذبا  نالدت مدن قيدد  مبا القصدل ير  ب

الددرق صددار ضددررا  وشددرا  علددل النددارل ووجددود  فددي اللتددق وشددغل سدديد ل وانشددغاله ب عمددال سدديد  يشددغله عددن ذيددباء 
ي فددي الجملددةل  مددا تددبا يشددغل بددالرق  فضددل مددن  ن يلتددقل فددا مور تقدددر بقدددرتال والنصددوي تدد ت :النددارل نقددول

دقائق المسائل فتنظر في النصوي ا خرول يلني ما يمكن  ن ي تي ندي تاصديلي فدي حدق كدل رقيدقل كمدا  نده 



}َمررا ِفَرُىِنررا ِفرري الِكِترراِب ِمررن  :يقددول -جددل وعددال-ً يدد تي نددي تاصدديلي فددي كددل مسدد لة صددغيرة وكبيددرةل نلددم هللا 
} ينظر في كل حالدة بقددرتال يلندي لمدا قيدل  ل والتاصيالتم علل اللموملكن ت تي ا حكا [( سورة ا نلام84)] ِشُيه 

دكم با :في الحديث  ن السبذ تي سن التمييح بالنسبة لغالا الندارل تسدلين بالمائدة  و  ((لصالة لسبذ))مروا  ًو
ذنده  :ل نقوللشر ًو للشرينل تل ك ر ذبا  كمل سبذ سنين يكون ميحل لكن عشرة بالمائة قد ً يميح ً لسبذ ًو 

الكدالم علدل الغالدال ومدا يد تي للمدوم  خمدر وسدتل يد تي ندي؟وبلضدمم يميدح ل ؟ً بد  ن يد تي ندي يددل عليده
التمييددحل  : ندده لدو تددرك التقدددير للنددارل وقيددل يددة تشدمل النددار كلمددم ذً فيمددا ندددر الندار ً بددد  ن يدد تي بقاعدددة كل

با قيدل ي مر الطادل ذبا ميدحل لوجددنا ابدن ذحد :فم ال  لو قيل دو عشدر سدنة عندد بداا المسدجد ًو يددخل للصدالةل وا 
ويدددؤبل  ل و يددؤتل بمددن يلبددث فددي المسددجدهللا المشددتكل مددا بلددد ميددحل يلنددي تددرك التقدددير لمددمل ذلددل  :لوالددد  قددال
وهللا يميح ولدلل في م ل تب  ا مور فدي م دل تدب  الحدوح تد تي ا مدور عامدةل  دم  :سنتين  الثل يقولالمصلين 
 مدا فددي ا مدور الخاصددة فيرجددذ فيمدا ذلددل تقددير ولددي ا مددرل  لذبا خدرع عددن تدبا ا مددر اللددام يقددر بقدددر بلدد بلددك 

صدار يامدمل يامدم  ؟ ذبا ت تدل لدبلكتل يطلا الللم لخمدر  و لسدت  و لسدبذ ؟ولي  مر الصبيل متل يطلا الللم
تضدييذ المدرسدة وتدو مدا يامدمل   نده مدن الظلدم  ن يددخل واال فم دل تدبا يوكدل ذلدل ولدي  مدر  الخطاا ويدرد الجد

يدباء لدهل فينتظدر والدد  حتدل يكدون متد تال  لم دل تدبا ا مدرل ولدبا يقدول الشدار  ا ولدل  ن تدبا ً يؤخدب و " :لوقتده وا 
بدددل يختلدددف بددداختالف ا شدددخايل فإنددده ذبا كدددان شدددخي بمحدددل عظددديم مدددن الللدددم واللمدددل وانتاددداف  قاعددددة كليدددةل

فيكون الضابط اعتبار ا ك ر نالا ل  بو عوانة سمات" ة لير فيمم تب  الالمسلمين به فلتقه  فضل من عتق جماع
ل فجداء رقيدقمدولل وكدان  لبيدرومدن رجدال الكتدا السدتةل محددث ك لالدرواة قات الوضا  بن عبد هللا اليشكرل من 

قدال تدبا ف عطا  السديد درتدمل فلمدا  نصدرف لحقده  بدو عواندة و عطدا  ديندارل  ك در ممدا  عطدا  السديدل فسائل فس ل 
فإنده  عتدق  فاشكرو ابتبوا لاالن  :يبتا ذلل محافل النار ومجاملمم يقول ؟مابا صنذله جميلهل  نرد  :  السائل

ويبديض وجمدكل ويك ددر  لهللا يوفقدك ا لهللا خيددر  جماعدات جدحصكل ولمدا يجونده النددار ي تونده وتدو مددا  عتدق  بدا عواندة
 عتقددهل  ددم يدد تي ذلددل جماعددة  انيددة كددبلكل اسددتحل السدديد و  خيددركل  عتقددت تددبا اللبددد الصددال  لكددي يتاددر  للحددديث

فدي  مدر دنيدول بحدتل  و ً نادذ ل نالمم ذما ...بسبا دينارل فم ل عتق  بي عوانة يلدل كم من ا رقاء البين ً
   ير ل فال شك  ن م ل تبا يتااوت بتااوت النار. ذبا  عتق صار عيال علللبتةل له  

 :-صرلى هللا عليره وسرلم-قال: قرال رسرول هللا  -مارضي هللا عنه-عمر وعن ابن " :-رحمه هللا-قال 
  وم عليرره قيمرر  عرردل، فررلعىي شررركاهمررن أعتررق شررركا  لرره فرري عبررد فكرران لرره مررال يبلررغ برره ثمررن العبررد ق رر))

ال فقرد عتررق منره مرا عتررق ،حصصرهم واحددد مدنمم  عتدق نصديبهل والشددرف  شدركاء فدي عبدد ((وعترق عليرره العبرد وا 
يددفذ لشددركائه  ؟يدوفي بقيمدة اللبددد كامدل ا دام  عتدق نصدديبه ينظدر تدل لدده مدالقل تددب  فرصدةل مديتشدوف ذلدل اللتد
يبلد   مدن ))يلندي للملتدق مدال  ((فكدان لده مدال)) يلندي نصديبه ((من  عتق شركا  له في عبدد)) فيلتق اللبد كامال  

نلدم قيمتده  :قدول بلدض الشدركاءبقيمتدهل قدد ي  وكر ًو شططل ً حيادة ًو نقديلً ((اللبدل قوم عليه قيمة عدل
ً وكدددر ًو  لً :لكددن النصددديا الربدددذ مدددا  بيلدده ًو بخمسدددمائةل نقدددول للددو  خرجندددا  فدددي المددحاد مدددا حاد علدددل  لدددف

وتكميددل عتقده تلددحم  نددت  يضددا   ن ً تحيددد فددي قيمتددهل ًو وكددر ًو  لشدططل بقيمتددهل كمددا  لددحم الملتددق بشددراء بقيتدده
بمددبا الشددرمل طيددا مددا يملددك تددبا الملتددق ذً تددبا  ((فكددان لدده مددال))  يددحاديلنددي ً يددنقي مددن قيمتدده ًوشددططل 



وا عتاقدده مددن مالدده قددد يضدر بددهل الشددرف جدداء باللدددل عليده لدده مددال لكددن تقويمدده  :النصديا مددن اللبدددل قددد يقددول قائدل
كمددا السدديدل ولددبا جدداء  لكندده مددذ بلددك ً يظلددم لوقدددم مصددلحة الرقيددق لوالمسدداواةل يلنددي نظددر فددي مصددلحة الرقيددق

عتق ا نين بالقرعة  -عليه الصالة والسالم-من  عتق ستة ولير له مال  يرتمل  مضل النبي  :حديثسي تي في 
المقصددود  ن م ددل تددبا ينظددر فيدده باللدددل والمسدداواةل وينظددر فيدده مصددلحة  لال يتضددرر الور ددة  لددئعلددل مددا سددي تي

 نددا وهللا مددا  :لتددقل طيددا مددا عنددد  مددالل قددالالرقيددق بالدرجددة ا ولددلل وينظددر فيدده  يضددا  عدددم الضددرر بالنسددبة للم
لده مدال يبلد   مدن اللبدد قدوم عليده قيمدة عددل فد عطي  فكدان)) ر نصيبي من تدبا الرقيدقما عندل  ي لعندل مال

ً فقد عتق منه ما عتق اللبد عليه   حصصمم وعتقشركاء تبا الحديث يددل علدل  نده ذبا لدم يسدتطذ ولدير  ((وا 
ه يبقل تبا اللبد مبلض نصاه حر ونصاه رقيقل  و  ل ده حدر و ل دا  رقيدقل فدي حدديث لديه ما يلتق به باقيهل  ن

ف  و  لدث  و يلني  عتق نصديبهل سدواء كدان نصد ))من  عتق شركا  له في عبد(( :-مارضي هللا عنم-ابن عمر 
دة ًو نقصددانل م دل مدا بكرندا ً حيدا ((فكدان لده مددال يبلد   مدن اللبدد قدوم عليده قيمددة عددل)) ربدذل  و  ك در  و  قدل

ً فقد عتق منه ما عتق ل  حصصمم وعتق عليه اللبد))ف عطي شركاءبقيمته  واض   نه ذبا كان عند  قيمة  ((وا 
اسددتدنل  و  :ويلطددي الشددركاء مددن مددال تددبا الملتددقل ذبا لددم يكددن لدده مددال يقددال لدده لفإندده يسددرل عتقدده ذلددل البدداقي

يلتدق منده مدا عتدقل ومدا لدم يلتدق يبقل اللبد مبلضل ًل  ؟ نقول:اقترض  و بذ ما تملك من  جل  ن تلتق باقيه
  ليسدت محاوظدة تدب ((عتق منه مدا عتدق)) :ن قوله: ذيبقل رقيقل والمبلض له  حكامه في الشرفل بلضمم يقول

ً فقدد عتدق  :قدال ندافذ :قدال نافذ  و  يوا حينما روا  عن ندافذ ن  من الحديث المرفوف  منده مدا عتدقل فتكدون وا 
ً :قال نافذ : بي تميم السختيانيل قالذيب؟ ست من  صل الخبرل  يوا بن لي لمدرجة  فقد عتق منه ما عتقل وا 
وتما ذمامان بالنسبة للحاد  والضدبط  لالصحيحين تكبال وتو من رواية مالك وعبيد هللا بن عمر اللمرل  لكنه في

برفلدهل برفدذ تدب  الجملدةل واللددد الك يدر  واإلتقانل في مقابل  يوال اللدد الك ير  ولدل بدالحا  مدن الواحددل فجحمدا
فدإبا مدن ندافذ؟ شيء   يوا ترددل قال  يوا مرة: ً  درل تو من الحديث  و تو ولل بالحا  من الواحدل مذ  ن 

ل مددن حاددا  ... قددة مددن  قدداتغر وعبيددد هللا المصدد ؟افترضددنا  ن  يددوا لددم يتددردد تددل يقابددل  يددوا السددختياني بمالددك
 ؟مددن الحددديث  و شدديء مددن نددافذ و مددا  درل تددل تددو مرفددوف  افة ذلددل كوندده تددرددل فقددال:ً يقابددلل ذضدد ؟الحددديث

ًو يخادل علدل اإلمدامين  لفالمرج ل بل المتلين الحكم ب نه جحء من الحديث مرفوفل و خرع في الصحيحين كبلك
مددن بلددكل  ًو ينبمددان علددل شدديء -مواضددذ الروايددة- م يصددالنه بددالخبر فددي جميددذ المواضددذ دد ليكددون موقوفددا    ن
ً فقد عتدق منده مدا عتدق)) :قولهف ن تدردد فيده  يدوال يبقدل  -عليده الصدالة والسدالم-مدن قولده  ((وا  المجدحوم بده وا 

  مبلض.
  :الحديث البل يليه

ال قوم" :ولهما عن أبي هرير " وكدان لده مدال يبلد   مدن  لمدن  عتدق شدركا  لده فدي عبدد :يلني ك نه قدال "وا 
ً  س يلني ذن لم يكن له مدال   حصصمملءطي شركااللبد قوم عليه قيمة عدلل ف ع اللبدد  يدر مشدقوق  تسدليوا 

ا؛ن عتق نصاكل النصف ال اني تتادق مدذ السديد ال داني الدبل لده النصدفل تتاقدان علدل مبلد  كتابدةل  :قالعليهل 
نصديبهل  ن قيمدة تدبا اللبدد  لدف ف حدد الشدريكين  عتدق  افترضدنايلني كما يكاتا الكل يكاتدا علدل الدبلضل فدإبا 



ل يلني  نك تسلل بجمدك وكدك ولو بالسؤالل المقصدود  ندك تجمدذ الل فيمسالخمسمائة نصيا ال اني تست :يقال
  سمائة وتدفلما ذلل الشريك ال اني.تب  الخم

ال قوم عليه، " :ولهما عن أبي هرير " :قال ذن السلاية مدرجة في  :قيل "واستسعي غير مشقو  عليهوا 
نده مدن  ل-صدلل هللا عليده وسدلم-اتاقوا علل  ن بكر اًستسلاء لير من قول النبدي " :بيلر الالخبرل يقول ابن  وا 

وحكددم جمددذ مددن الحاددا  بدد ن اًستسددلاء مددن  صددل الخبددرل  لالشدديخين خرجددا الحددديث بمددبا اللادد لكددن  "قددول قتددادة
مدن حكدم ب نمدا مدن ًو كدالم  حدد مدذ الشديخين مدذ  وليست مدرجدة كالجملدة السدابقةل ًو كدالم  حدد مدذ الحادا ل

مدن  ن يكدون لده  ي عبدد ويشدركه فيده  يدر ل فدال يخلدوفإبا  عتق من له نصيا فد صل الحديث من  ئمة الحديثل 
ذن لددم يكددن لدده مددال فددإن كددان اللبددد لديدده  لمدال  و ًل فددإن كددان لدده مددال قددوم اللبددد قيمددة عدددلل و لددحم بإعتداق باقيدده

ً فقدد عتدق منده مدا عتدقل ً تنداقض بدين  فإنده وير ا فدي ذعتداق باقيده لالقدرة علل اللمل ل نالدروايتييستسدلل وا 
ذن كدان يسدتطيذ السدلي وجمدذ المدال الدبل يلتدق بده باقيده فإنده يستسدللل  : و يستسدللل نقدول عتق منه ما عتق

ن ر ا فدي البقداء  ن مصدلحة الرقيدق مالحظدة فدي  علدل الدرق رق بلضده فإنده ً يشدق عليده  ذن اختار بلكل وا 
كيدددف  جمدددذ  ؟خمسدددمائة متدددل  جمدددذ خمسدددمائة ندددا وهللا  :عتقددده مطلدددوا شدددرعا ل لكدددن قدددد يقدددول قائدددل الشدددرفل نلدددم
ويناددق علددي  فضددل لددي مددن  ن  سددلل و كددد مددن  جددل  ن  دفددذ لدده  ل نددا  خدددم تددبا الرجددل نصددف الوقددت ؟خمسددمائة

ويخددم  ار ياضدل م دل تدبال يندام نصدف الوقدتو عتقل يكايني نصف حريةل  نام نصف الوقدت يكاديل بلدض الند
لحددددي ين مدددن  صدددل الحدددديثل نصدددف الوقدددتل المقصدددود  نددده لدددير بدددين تدددب  ا حاديدددث تلدددارضل والجملتدددان فدددي ا

ً فقددد عتددق مندده مددا عتددق)) :الجملددة فددي الحددديث ا ول الجملتددانل الصددواا روايددة مالددك وعبيددد هللا بددن عمددر  ((وا 
ً قدددوم عليددده طيدددا  اًستسددلاءل فيددده  يددوال وكدددبلك جملدددة اللمددرل  نمدددا مدددن  صددل الحدددديثل خالفدددا  لمددا تدددردد ))وا 

 لل لكن تل يطلا علل سبيل اإللدحامللطلال والطلا ملنا   نه يطلا من اللبد  ن يسلالسين والتاء  ((استسليو 
 من  عتق البلض ولديه مال  ن يددفذيلحم كما يلحم  :منمم من يقول ؟ و علل سبيل التخيير فمو  عرف بمصلحته

ا مر موكول ذليهل ذن كان سليه والسلي في عتق باقيه خير له و فضل  :من يقوليلحم الرقيق  ن يسللل ومنمم 
ً فددا مر ذليددهل ممددا يبحددث فددي تددبا   لفلددل تق بلضددهل  و يدد تي  جنبددي فدد ع ندده لددو كددان الرقيددق يملكدده سدديد واحدددوا 

ً استسدلي ويبقل ذن كان له مدال قدوم ع للتقه ويلتقهل ا؛ن الحدي ان اللبان ملنال الشريك ي  اصفيشترل ن ليدهل وا 
ن عجح اللبدل  و  عجح ناسه عتق مبا تلتئم النصويل يبقل  نه ذبا  عتق نصدف عبدد ل منه ما عتق وب اللبدل وا 

  ؟نلم ؟اللبد له كاملل ف عتق نصاهل يسرل اللتق ذلل باقيه  و يبقل مبلض
 .......ىالب:

 ؟ يلحمده  ن يلتدق باقيده وتدو كلده ملكده ً  ن يدفذ للشركاء مدا يلتدق بده باقيدهيبقل مبلضل ا؛ن ذبا  لحم 
يلددحم بدده ذبا لددم يتضددرر بددبلكل ذبا كددان لدده مددال  يددر ل يلنددي كمددا يتبددرف بجميددذ مالددهل  و يوصددي بدد ك ر مددن ال لددث 

يتضددرر الور ددة كمددا سددي تي فددي  ؟نلددم ؟يلحمدده عتددق باقيدده :تددل نقددول لددم يكددن لدده مددال  يددر  و عتددق نصدداهمدد ال ل ذبا 
با كان ً يتضدرر بده فكونده يلدحمل يقدوم عليده ليتضرر بهحديث عتق الستةل ذبا كان    و يتضرر به ور ته فالل وا 

ليلتددق باقيدده مددن بدداا  ولددل  ن يلتددق عليدده باقيدده ذبا لددم يكددن لدده شددريكل جدداء  اللبددد ويدددفذ ذلددل شددركائه مددن مالدده
  مددا عندددل ذًوهللابدد لفق قددال:  لدده: قددال ؟بكددم تددبا اللبددد :شددخي  جنبددي للبددد مملددوك مددن واحددد  و  ك ددرل فقددال



مسد لة تدي مدا عنددل ذً تدب  ال ال مائدة  :تد تي مسد لة ذبا لدم يكدن لده مدال قدال  ال مائةل  بل اشدترل  لدث و عتقدهل
ن كددان لدده مدال  يددر ا شدترو تددبا الشددقي وصددار  ولددل يقددوم عليدده قيمدة عدددلل ك ندده ام ددل الصدورة ا ًستسدلاءل وا 

ن كددان ً يجددد مددا يلتددق بدده باقيددهولل شددريكا ل فددإبا  عتددق تددبا الشددقي دخددل فددي الحددديث ا  دخددل فددي الحددديث  وا 
ً في النماية ذبا عجدح عدن تدبا واللبدد  عجدح ناسده عدن اًستسدلاء عتدق منده مدا عتدق ويبقدل مبلضدا ل  ال انيل وا 

لدض الللمداء يلندي ذبا ر و اللبددل طلدا اللبدد مدن سديد   ن يكاتبدهل ب لعلدل طريدق المكاتبدة ا؛ن اًستسلاء جار  
}ِفِكراِتب وه ُم ِإُن ِعِلُمرت ُم  {ِإُن ِعِلُمرت ُم ِفريِهُم ِخُيرر ا}بالشدرم المدبكور  [( سدورة الندددور88)] }ِفِكاِتب وه ُم{ يد بالمكاتبةيلحم الس

فاًستسدلاء مكاتبددة جحئيدةل استسدلل ببدداقي الدرق الددبل بقدي عليدده لدبلض الشددركاءل  [( سدورة النددددور88)] ِفريِهُم ِخُيررر ا{
ملنل اًستسلاء في الحدديث  ن يسدلل فدي خدمدة مدن بقدي لده رق  ليستسلل لً :م من يقولتبا اًستسلاء منم

لكدن تدبا  اليسدلل فدي خددمتممعليهل ذبا  عتقه واحد وبقي واحد  و ا نين يسلل في خدمة تبا الواحدد  و اً ندينل 
 السلي للتق باقيه.يلني يطلا منه محتمل نلم لكنه بليدل ذنما يسلل إلعتاق باقيهل يستسلل  لالامم بليد

عليدده -يلنددي مددن كددون النبددي  ؟ذنمددا فددي الددنجم الوتدداع لددير عليدده ذسددناد :يقددول تددبا:  شددكل علددي القددول
وقدد  :و بدو بكدر  عتدقل يقدول ل عتدق  دالث وسدتينل وعائشدة  عتقدت سدبذ وسدتينل واللبدار  عتدق -الصالة والسالم
 روا  الحاكم. :قال الشار  بلد 

  ؟ملكم النسخة المحققة
  ؟اللحو ذلل الحاكمل ولو نظر فيه السائل كان  وللل تا  شوف
 .......ىالب:

  . الث وستينل و عتق كبا -عليه الصالة والسالم- عتق النبي  :قال في النجم الوتاع ....ً المحققة
 .......ىالب:
 ؟ا ولو ؟  الحددديث ا ولل قددال فددي الددنجم الوتدداعل تددا شددر   فددي...؟ وقاددتم عليددهليسددت فددي المددتنل ً 

فدي الدنجم فائددة:   لو بي داود من حديث كلا بن مرة :المقصود  نه نقل عن النجم الوتاعل نلمل الحديث ال الث
 ذلل صخر ل وب يقول؟ ... عتق -عليه الصالة والسالم-الوتاع  ن النبي 
ً بدددون  قددول: التحقيددق  لمحققددون عددارفل عندددل روا  الحدداكمل لكددن  حالدده ا ؟ذحالددة حالدده علددل الحدداكم وا 

ً ً   ؟علل المستدرك وا 
 .......ىالب:

 وب قال؟ 
 .......ىالب:

عليه الصالة -ل كون النبي -عليه الصالة والسالم-تبا فيما فلله اللبارل لكن فيما فلله النبي ملروف 
مدا  النماية روا  الحاكم لكدل فيكونه يلني  ؟يوجد في كتاا ؟له ذسناد ؟تل له  صل  عتق  الث وستين -والسالم
 .ما تو بصحي  بكر

 وسلم وبارك علل عبدك ورسولك محمد وعلل صله وصحبه  جملين. اللمم صل


